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एके ददवशी सेलेन नावािी एक लहान मलुगी नदीवर 
पाणी भरायला गेली. एक लहानसा कप पाण्यात बडुवून ती 
आपल्या मडक्यात पाणी भरू लागली. पाणी भरताभरता ती 
गाणेही गाऊ लागली. ततिा आवाज इतका मधुर होता की 
आजुबाजिूी सारी जनावरे, अगदी वेळूच्या बनातील मगर 
आखण पाणघोडहेी, आपली कामे सोडून ततिे गाणे तन्मयतनेे 
ऐकू लागली. 



ततथून थोड्याि अतंरावर उंि गवतामध्ये, एक माणूस 
आपला ढोल घेऊन ततिे गाणे ऐकत होता. तो ढोलवाला सभ्य 
माणसू असता तर शांतपणे गाणे ऐकून आपल्या वाटेने तनघून 
गेला असता. पण तो एक कपटी माणसू होता. त्याच्या 
डोक्यात वाईट वविार आले. तो दबकत पावले टाकत गाणे 
गाणाऱ्या सेलेनच्या पाठीमागनू ततच्या जवळ गेला. मग त्याने 
ततला उिलनू आपल्या ढोलच्या आत टाकले आखण ढोलिे 
तोंड बदं केले.  

ती ओरडण्याआधीि ढोलवाला ततला म्हणाला, “छोकरी, 
छान गातसे त.ू आता ऐक माझं. जेव्हा जवे्हा मी हा ढोल 
बडवीन तवे्हा तवे्हा त ूगाण ंगायिंस. त ूगायली नाहीस तर 
ढोल बडवण्याऐवजी मी तलुाि बडवीन!” 

सेलेन घाबरली होती आखण त्यामळेु ढोलवाला सांगेल त े
करायला ती तयार झाली. ढोलवाला सेलेनला घेऊन ततथून 
तनघून गेला.   



काही मलै दरू असलेल्या एका गावात तो पोहोिला, तवे्हा 
सधं्याकाळ झाली होती. त्याने गावात एका रात्रीसाठी आसरा 
मागीतला.  

गावाच्या प्रमिुाने त्याला गावात आसरा देण्यािे मान्य 
केल.े मग त्याने ढोल वाजवून गावकऱ्यांनी दािवलेल्या 
आदराततथ्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यािी इच्छा व्यक्त केली.  

 “ढम ्ढम!्” तो ढोल वाजव ूलागला आखण आत बसलेली 
सेलेन लगेि गाऊ लागली. गावकरी मगु्ध होऊन ततिे गाणे 
ऐकू लागले.  

ती गायिी थांबल्यावर सगळे एकसरुात म्हणाले, “तझुा 
ढोल वाजवनू आणिी एक गाणं ऐकव.” 

ढोलवाला उत्तरला, “मला भकू लागलीय, मी थकलोय. 
त्यामळेु काही िाल्ल्याशशवाय मी ढोल वाजव ूशकणार नाही.” 

हे ऐकल्यावर लोक आपापल्या बचगच्यांमध्ये गेल.े ततथे 
िाण्यासारिे जे जे काही शमळेल त ेत ेत्यांनी टोपलीत भरल.े 
त्यात मोठमोठे सोनेरी भोपळे, गबुगबुीत रताळी, शेंगा आखण 
केळी होती. अन्न शशजवनू त ेबकरीिे दधू आखण मधापासनू 
बनलेल्या मद्यासोबत ढोलवाल्याकड ेघेऊन गेल.े ढोलवाला 
अधाशासारिा िात गेला, िात गलेा, पीत गेला, पीत गेला. 
त्याने सारे अन्न िाऊनवपऊन सपंवनू टाकल.े मग “ढम ्ढम!्” 
तो पनु्हा ढोल वाजव ूलागला. सेलेन पनु्हा एकदा गाऊ लागली. 
आभाळात िंद्र उगवेपयतं ती गात राहीली, गात राहीली, गाति 
राहीली. शवेटी ती अगंाईगीत गाऊ लागली. गावकऱ्यांच्या 
डोळयांवर झोपेिी गुगंी िढेपयतं ती गायिी थांबली नाही.  



मग सगळे लोक झोपायला गेले. ढोलवाल्याने 
ढोल उघडला आखण सेलेनला शशल्लक रादहललेे थंडगार 
िारपाि दाणे िायला ददले. िरंतर, िूप वेळ 
गायल्यामळेु ततला सपाटून भकू लागली होती.    

सकाळ झाल्यावर ढोलवाला ढोल घेऊन दसुऱ्या 
गावात गेला. ततथेही आदल्या रात्रीसारिाि प्रकार 
घडला. पण यावेळी लोकांनी त्याच्यासाठी कोंबडीिा 
रस्सा बनवला. तो त्याने सपंणूण वपऊन टाकला आखण 
सेलेनसाठी काहीि शशल्लक ठेवले नाही. तो गावोगावी 
भटकत राहीला. सगळीकड ेहाि प्रकार घडू लागला. 
त्याच्या ढोलमधून तनघणारे मधुर गाणे कुणी कधी 
ऐकले नव्हत.े त्यामळेु जजथे जजथे तो जाई ततथे ततथे 
लोक त्याला सगु्रास पक्वान्ने िायला देत.  

पण त्यातले कधी त्याने ढोलमध्ये बदं असलेल्या 
गरीब बबिाऱ्या सेलेनला ददले का? कधीि नाही. ती 
गाणे गाऊ शकेल इतपति....िारपाि थंडगार दाणे 
फ्रकंवा भोपळयाच्या थोड्या बबया.... तो ततला िायला 
देई.  



इथे सेलेन घरी परतली नाही म्हणून ततिे आईवडील 
ततला शोधायला नदीवर गेल.े पण ती ततथे ददसली नाही. 
फक्त ततिे पाणी भरलेले मडके त्यांना शमळाले. त्यांनी 
नदीतील मगरीकड ेपादहले आखण त्याने सेलेनला िाऊन 
टाकले का, असे त्याला वविारले. पण मगर आपले डोके 
हलवत पाण्यात पोहत दरू तनघनू गेली.  



मग त्यांनी एक जजराफ बतघतला. तो झाडाच्या 
शेंड्यावरिी पान ेिात होता. त्यानंी जजराफाला वविारले, 
“अहो जजराफदादा, लाबंलिक मानमेुळे तुमिी नजर 
दरूपयतं पोहोिते. तुम्ही आमच्या मुलीला पादहलंय 
का?” पण जजराफन े 

आपले डोके  
हलवले आखण  
तो पुन्हा पाने  
िाऊ लागला. 

मग त्यांनी गवतात लोळत बसलेल्या शसहंाला 
वविारले, “आमिी लहान मुलगी, सेलेन कुठे आहे? ती 
गाणे िूप गोड गात.े तू ततला िाऊन टाकलेस का?” 

पण शसहंाने आपली आयाळ हलवली आखण तो 
पळून गेला.  

आईवडील इथ-ेततथे भटकत राहीले. मग त्यांना एक 
हत्ती ददसला.  

“हत्तीदादा....तुम्ही तुमच्या मोठ्यामोठ्या कानांनी 
....आमच्या मुलीिी काही िबर ऐकलीय का?”  
     पण हत्तीने हळूवारपणे त्यािे डोके हलवले आखण तो 
रमतगमत तनघून गेला.  

मग त्यांना एक कुरूप, बेढब तरस भेटला.  

“तरसभाऊ, आमिी लहान मुलगी सेलेन कुठाय, 
मादहतीय का तमु्हाला? ती गाणं िूप गोड गाते.” “ 

पण तरस त्यांना खिजवल्यागत ओंगळपणे हसला 
आखण दबकत पावले टाकत तनघून गेला.   

  



फ्रकत्येक ददवस सेलेनिे आईवडील ततिा शोध घेत 
भटकत राहीले. जाईल ततथे त्यांनी आपल्या मलुीबाबत 
िौकशी केली. पण कुणीही ततला पादहले नव्हत ेफ्रकंवा 
ततच्याबद्दल ऐकले नव्हत.े गावोगावी, जंगले आखण 
मदैानांतनू फ्रफरल्यामळेु आईवडील धुळीने मािले, त्यांि े
कपड ेमळून गेले. पण त्यांिी मलुगी काही त्यांना 
सापडली नाही.  

एकदा सधं्याकाळी थकल्याभागल्या अवस्थेत त े
एका गावात थांबल.े त्यांनी गावकऱ्यांकड ेरात्रीपरुता 
आसरा माचगतला. गावकऱ्यानंी त्यांिे स्वागत केल.े 
त्या गावात आणिी एक अनोळिी माणसू थांबला 
होता. पण सेलेनच्या आईवडडलांना परेुल इतकी जागा 
गावात होती. तो अनोळिी माणसू, दसुराततसरा कुणी 
नसनू, गाणाऱ्या ढोलिा मालकि होता.  



“ढम!् ढम!्” ढोल वाजू लागताि त्यातून गाणे  
उमटू लागले.  

ढोलमध्ये बसलेली 
सेलेन आपल्या गावात 
ददसणाऱ्या दृशयांिे वणणन 
गाण्यातनू करू लागली. 
सोनेरी कोवळे ऊन....उंि 
गवतात बागडणारी छोटी 
हरणे....बकऱ्यांच्या वपल्लांिा 
कलकलाट....आभाळाला 
शभडणारे तनळे डोंगर.   

ही आनदंी दृशये आपल्याला पनु्हा पाहायला 
शमळणार नाहीत, असे वाटत असल्यामळेु ततच्या स्वरात 
द:ुि जाणवत होत.े त्यामळेुि कदाचित आजवर ततने 
गायलेल्या गाण्यांपेक्षा हे गाणे जास्त गोड वाटत होत.े 
सगळे लोक श्वास रोिून, कान देऊन हे गाणे ऐकू 
लागल.े फक्त एका व्यडक्तशशवाय!  



सेलेनने गायला सरुुवात करताि ढोलवाल्याशजेारी 
बसलेल्या ततच्या आईला रडू फुटले. ततने ततच्या मलुीिा 
आवाज ओळिला. पण सलेनेच्या वडडलांनी आईकड े
कठोरपणे पादहल्यामळेु ती गप्प बसनू गाणे ऐकत रादहली. 
बराि वेळ ढोल वाजत राहीला आखण त्यातनू एकापेक्षा एक 
सुदंर गाणी उमटत रादहली.  

मग ढोलवाल्याने ढोल वाजवणे बदं केले. त्याला भकू 
लागली म्हणून गावकऱ्यांनी त्याच्यासाठी सुदंर पक्वान्ने 
आणली. ढोलवाला िात रादहला, िात रादहला, िाति 
रादहला.   

“मला तहान लागलीय!” दहा माणसे िातील एवढे अन्न 
िाल्ल्यावर तो म्हणाला. लोकांनी मडकी भरून मद्य आणले. 
तो पीत रादहला, पीत रादहला, पीति रादहला. सेलेनि ेवडील 
त्याच्याजवळ बसनू त्याच्या अद्भतु ढोलािी स्ततुी करू 
लागल,े त्याला आणिी िाण्यावपण्यािा आग्रह करू लागले.  



शवेटी वीस माणसांएवढे मद्य वपऊन, एक मोठी जांभई 
देऊन तो झोपी गेला. सवण गावकरीदेिील झोपण्यासाठी 
आपापल्या घरी गेल.े पण सेलेनच्या आईवडडलांनी 
झोपण्यािे फक्त सोंग घेतले. थोड्याि वेळात, ढोलवाला 
माणसू शसहंाच्या गजणनेपेक्षा मोठमोठ्याने आवाज करत घोरू 
लागला. सगळे झोपी गेले यािी िात्री पटताि, सलेेनिे 
आईवडील दबक्या पावलांनी ढोलजवळ गेले. त्यांनी ढोलिे 
तोंड उघडले आखण आत पादहले. त्यात एक लहान बारीक 
मलुगी होती. घाबरलेली, एकाकी!  

“बाहेर ये, बाहेर ये,” कुजबजुत त्यांनी ततला घट्ट 
धरल.े  



मग वडडलांनी आगीत एक लाकूड जाळले आखण ते घेऊन 
गुपिुप जंगलात गेले.  

एका मोठ्या जुन्या झाडाजवळ त्यांनी ते जळते लाकूड धरले. 
काही वळेाति झाडाच्या भोकातून बऱ्यािशा मधमाशा बाहेर आल्या. 
जळत्या लाकडातून तनघणारा धूर त्यांना पसंत नव्हता.  

बाहेर पडल्यावर कुठे जायि ेहे मधमाशांना कळेना. 
सेलेनिे वडडल जळत ेलाकूड घेऊन मधमाशांच्या मागे मागे पळू 
लागले. त्यामुळे मधमाशा आणिी पुढे पुढे उडू लागल्या. अशा 
प्रकारे त ेमधमाशांना गावात ढोलवाल्या माणसाच्या तनकट 
घेऊन गेले.  

ढोलिे भोक मधमाशांना झाडाच्या भोकासारिेि 
वाटले. सगळया मधमाशा ढोलच्या आत शशरल्या. वडडलांनी 
त्वररत ढोलिे तोंड बंद केले आखण एक जस्मत केले.  

मग सलेेन आखण ततिे आईवडील हे ततघेही झोपी गेल.े  



सकाळ झाल्यावर गावकरी जागे झाले. त्यांनी ढोलवाल्याला पुन्हा 
ढोल वाजवायला सांचगतले. ततथे असलेल्या त्या लहान मलुीकड े
कुणािेि लक्ष गेले नाही. कारण त्यांना ढोलमधून तनघणाऱ्या मधुर 
गाण्याशशवाय दसुरे काहीि सुित नव्हत.े   

त्यांनी ढोलवाल्याला आजणवे केली. “जाण्यापूवी आम्हाला तुझ्या 
ढोलिं गाणं ऐकायिंय.”  

आपल्या पोटावरून हात फ्रफरवत ढोलवाला म्हणाला, “थोडीशी 
न्याहारी शमळाली असती तर ढोल वाजवायला मजा आली असती.” 

गावकऱ्यांनी विन ददले की त्याने छोटेसे गाणे ऐकवले तर त े
त्याच्यासाठी रात्रीपेक्षा जास्त िायला आणतील, शशवाय त्याला 
भेटवस्तूही देतील. कारण गावकऱ्यांच्या घरातील सवण अन्न संपले होते. 
ढोलवाल्याला िायला आणायला त्यांना बगीच्यात जावे लागणार होते.   

ढोलवाल्याने त्यांिी ववनंती मान्य केली.  

“ढम!् ढम!्” तो ढोल वाजवू लागला. पण त्यातून गाणे ऐकू आले 
नाही. 

 “ढाम!् ढाम!् ढाम!्” तो रागाने ढोल बडवू लागला.  

पण काहीि घडले नाही. काही गावकरी त्याला हसू लागले.  

“ढाम!् ढाम!् ढाम!् ढाम!् ढाम!् ढाम!्” वारंवार ढोल बडवूनही 
काहीि घडत नव्हत.े आता सवण गावकरी त्याला मोठमोठ्याने हसू 
लागले. मग त्याने ढोल जशमनीवर फेकला, त्याला लाथ मारली 
आखण ओरडू लागला. पण ढोल आपला गप्पि होता.   

शेवटी ढोल उिलून तो ढोलवर ओरडत गावातून पळून गेला, 
“तू गायली नाहीस तर माझा मार िाशील, अस ंम्हटलं होतं मी 
तुला. आता मी तुला मारणार.” 

एवढे बोलून त्याने सेलेनला मारण्यासाठी ढोलि ेतोंड उघडले. 
पण घडले त ेववपरीति!   



अिानक ढोलच्या आतनू मधमाशा बाहेर 
आल्या....असखं्य मधमाशा!  

“गुsंssssssगुsंssssss” करत त्या ढोलवाल्याच्या 
मागे उडू लागल्या. त्यानंतर तो ढोलवाला कधीि 
कुणाला ददसला नाही.  

इथे गावकरी त्यांच्या बगीच्यांमध्ये जाण्याआधी 
सेलेनने त्यांना एक छानसे गाणे ऐकवल.े गावकऱ्यांनी 
ततला वेगवेगळी पक्वान्ने िायला ददली. ढोलमध्ये 
बसनू बसनू ततला िूप भकू लागली होती. 
गावकऱ्यांनी ततला एक सुदंरसा हारही ददला. मग 
सेलेन आखण ततिे आईवडील आपल्या घरी तनघाल.े  



गोष्टीबद्दल थोडसेे 
 

दक्षक्षण आफ्रिकेच्या बंटू जमातीतील लोकांमध्ये नरभक्षी 
जजमवींबद्दल बऱ्याि गोष्टी प्रिशलत आहेत. ही गोष्टही एका 
जजमवीबद्दल आहे. वेगवेगळया टोळया त्याि ेवेगवेगळया प्रकारे 
वणणन करतात. काल्पतनक जजमवीच्या गोष्टी फक्त मनोरंजनासाठी 
ऐकवल्या जातात. आफ्रिकेतील बऱ्यािशा लोककथा या धाशमणक 
फ्रकंवा प्रविनपर असतात. जजमवी कोणतहेी रूप धारण करू शकतो 
आखण आपली भूक भागवण्यासाठी काहीही कपट-कारस्थाने करू 
शकतो. कधी तो राक्षस बनतो, कधी टांगेवाला, तर कधी 
आफ्रिकेिा सवाणत दषु्ट तरस बनतो. कधी तो एक सामान्य माणूस 
बनण्याि ेढोंग करतो. पण मुळात तो िूप लोभी असतो.  


